ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

47

ผลของโปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบำ�บัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
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Abstract
Objectives: The purpose of this quasiexperimental study was to determine the effects
of a therapeutic relationship program on the selfesteem among girls exposed to violence in a central
region reception home for girls.
Methods: The samples were 60 girls aged
between 13 and 17 who had experienced violence.
The samples were divided equally into the
experimental group and control group. Thirty girls
in the experimental group received the therapeutic
relationship program based on the Peplau theory.
The program composed of 8 sessions, met once a
week (2 hours per session) for 8 weeks. On the
other hand, the 30 girls in the control group
received usual care. The program was verified
by three expertise. The data were collected using
personal information questionnaire and Rosenberg’
self-esteem scale. The reliability of the Rosenberg’

self-esteem scale was .86. Data were collected
before and immediately after intervention. Data
were analyzed using descriptive statistics, including
the percentage, mean and standard deviation,
and t-test.
Results: The findings revealed that (1) the
self-esteem mean score of the experimental group
after the completion of the intervention was
significantly higher than that before, and (2) the
mean differences of self-esteem score before and
after experiment of experimental group and control
group were significantly different.
Conclusion: This study demonstrated that
the therapeutic relationship program could be able
to increase the self-esteem of girls who are victims
of violence, so responsible persons and relevant
agencies can use this program as an alternative
form of treatment for girls who are victims of
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violence to increase their self-esteem and ทดลองอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (M = 29.73,
happiness in their life.
SD= 4.63; M = 29.73, SD= 4.63; t = 3.58) (p <.01)
(2) ค่าเฉลี่ยของผลต่างคะแนนความรู้สึกมีคุณค่า
Keywords: Self-esteem, Girls, Violence, ในตนเองก่ อ นและหลั ง การทดลองของกลุ ่ ม
Therapeutic relationship
ทดลองแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ ( 1 = 3.87; 2 = 2.73; t = 5.97) (p < .001)
บทคัดย่อ
สรุ ป : การศึ ก ษาครั้ ง นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
วัตถุประสงค์: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย โปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดสามารถเพิ่ม
กึง่ ทดลองมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่
สัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสามารถน�ำโปรแกรม
ในตนเองของเด็กหญิงทีถ่ กู กระท�ำรุนแรง ในสถาน ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ เป็ น ทางเลื อ กในการบ� ำ บั ด
แรกรับเด็กหญิง เขตภาคกลาง
ทางหนึ่งให้แก่เด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรง ทั้งนี้
วิธกี ารศึกษา: กลุม่ ตัวอย่าง คือ เด็กหญิงทีถ่ กู เพื่อให้เด็กหญิงมีความรู้สึกมีคุณค่าภายในตนเอง
กระท�ำรุนแรง มีอายุระหว่าง 13-17 ปี จ�ำนวน 60 ราย และน�ำไปสู่การด�ำเนินชีวิตที่มีความสุข
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
30 ราย กลุม่ ทดลองได้รบั โปรแกรมสัมพันธภาพเพือ่ ค�ำส�ำคัญ: ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เด็กหญิง
การบ�ำบัดตามแนวคิดทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่าง กระท�ำรุนแรง สัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัด
บุ ค คลของเพลบพลาว (Peplau) ซึ่ ง โปรแกรม
ดังกล่าวได้รบั การตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ ความส�ำคัญของปัญหา
จ�ำนวน 3 ท่าน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรม
ปัญหาการกระท�ำรุนแรงในเด็กเป็นปัญหา
จ�ำนวน 8 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมไทยตลอดจนสั ง คมโลกมา
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน กลุ่มควบคุม ช้านาน และมีแนวโน้มทีจ่ ะทวีความรุนแรงเพิม่ ขึน้
ได้ รั บ การดู แ ลตามปกติ เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบ ในปั จ จุ บั น สถานการณ์ ค วามรุ น แรงต่ อ เด็ ก
สอบถามข้อมูลทั่วไป และ แบบวัดความรู้สึกมี นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส�ำคัญ (นันทกา
คุณค่าในตนเองของโรเซนเบิร์ก (Rosenberg) ซึ่ง สวัสดิพานิช, 2555) ดังเห็นได้จากสถิติในยุโรป
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 เก็บข้อมูลก่อนการ และสหรัฐอเมริกาข้อมูลในปี ค.ศ. 2010 หน่วยงาน
ทดลองและหลังการทดลองทันที วิเคราะห์ข้อมูล ที่ ท�ำ หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ กที่ ถู ก
โดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ กระท�ำรุนแรง (U.S. State & Local Child Protective
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
Services - CPS)ได้รบั รายงานว่าพบเด็กทีถ่ กู กระท�ำ
ผลการศึกษา: พบว่า (1) ค่าเฉลี่ยคะแนน รุนแรงจ�ำนวน 3.3 ล้านราย มีเด็กที่เสียชีวิตจาก
ความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเองของกลุ ่ ม ทดลอง การถูกกระท�ำรุนแรง 1,560 ราย ส�ำหรับรายงานของ
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นการ ประเทศไทย จากข้อมูลศูนย์พึ่งได้ของกระทรวง
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สาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2553 พบว่า ในปี
พ.ศ.2548 มีเด็กทีถ่ กู กระท�ำรุนแรง จ�ำนวน 5,886 ราย
และเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จนกระทั่ ง ในปี
พ.ศ. 2553 พบเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรง เพิ่มเป็น
13,213 ราย รวมทัง้ สิน้ 62,073 ราย โดยในจ�ำนวนนี้
แยกเป็นเด็กหญิง 53,036 ราย เด็กชายจ�ำนวน
9,037 ราย ช่วงอายุทถี่ กู กระท�ำรุนแรงมากทีส่ ดุ คือ
อายุ 6-18 ปี รูปแบบของความรุนแรงที่เด็กได้รับ
มีทั้งการกระท�ำรุนแรงทางกาย การกระท�ำรุนแรง
ทางจิตใจ การกระท�ำรุนแรงทางเพศ และการถูก
ปล่อยปละละเลย ซึ่งจากสถิติที่พบสะท้อนให้
เห็นว่าปัญหาการกระท�ำรุนแรงในเด็กมีแนวโน้ม
ที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี
ผลกระทบจากการกระท� ำ รุ น แรงที่ มี ต ่ อ
เด็กหญิงนั้น พบได้ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์
ตลอดจนด้านพฤติกรรมและความคิด (พรอุษา
ประสงค์วรรณะ, 2551) ส�ำหรับผลกระทบด้าน
ร่างกายมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุนแรง
และอาจท� ำ ให้ ถึ ง ขั้ น เสี ย ชี วิ ต ได้ เช่ น การเกิ ด
บาดแผล การเกิ ด โรคทางเพศสั ม พั น ธ์ มี อั ต รา
การป่วยด้วยโรคทางกายมากกว่าคนปกติ ส�ำหรับ
ด้านจิตใจอารมณ์ พฤติกรรมและความคิด พบว่า
โลกของเด็กทีถ่ กู กระท�ำรุนแรงจะเต็มไปด้วยความ
หวาดกลัว สับสน อับอาย และเกิดอารมณ์ด้านลบ
ต่ า งๆ เกิ ด ความรู ้ สึ ก ดู ถู ก ตนเองคิ ด ว่ า ตนเป็ น
คนไร้ค่า เป็นคนไม่ดี ไม่มีความสามารถ ความรู้สึก
นับถือตนเองเสียไป ไม่ยอมรับตนเอง ไม่สามารถ
รักตนเองได้ ไม่มีความผูกพันที่มั่นคง ไม่ไว้วางใจ
บุคคลอื่น โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นจะพบว่า มีความ
รู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความ
เครียด หวาดกลัว วิตกกังวล (Dominguez, Nelke, &
Perry, 2001) ร่องรอยจากการถูกกระท�ำจะน�ำไปสู่
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ปัญหาในการพัฒนาภาพลักษณ์แห่งตน (Rew,
2002) และจะส่งผลต่อความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
ลดลง (Finkelhor & Browne, 1986) ดังเช่นการศึกษา
ของ เชน (Chen, 2004) ทีท่ ำ� การศึกษาถึงผลกระทบ
จากการถูกกระท�ำรุนแรงทางเพศของนักเรียนหญิง
ผลการศึกษา พบว่า วัยรุ่นหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรง
ทางเพศ มีความคิดฆ่าตัวตาย ร้อยละ 20.8 และ
มีความรู้สึกสิ้นหวัง ไร้ค่า สูงถึงร้อยละ 44.9 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ทัศนีย์ คนแล, ยุนี
พงศ์จตุรวิทย์, และ มณีรตั น์ ภาคธูป (2553) ทีพ่ บว่า
วัยรุ่นที่เคยถูกกระท�ำรุนแรงทางเพศมาก่อน จะ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเองต�่ ำ
โดยมองว่าตนเองเป็นสิ่งของที่ช�ำรุดถูกท�ำลาย
มีตราบาป ซึ่งน�ำไปสู่อาการซึมเศร้าและพยายาม
ฆ่าตัวตาย จากปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ผูว้ จิ ยั
เห็นว่า เด็กกลุ่มนี้ควรได้รับการช่วยเหลือส่งเสริม
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เพื่อลดผลกระทบ
ทางลบด้านจิตใจและอารมณ์ ซึง่ ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
ในตนเองมีความส�ำคัญอย่างมากต่อจิตใจ บุคลิกภาพ
และการด�ำรงชีวิต เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะพัฒนาบุคคล
ไปสู่การเป็นบุคคลโดยสมบูรณ์ (Branden, 1985)
ในการศึ ก ษานี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ก ลุ ่ ม
เด็กหญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง 13-18 ปี เนื่องจากเกือบ
9 ใน 10 ของเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรงทั้งหมดพบว่า
เป็นเพศหญิงและครึง่ หนึง่ เป็นเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปี
(นันทกา สวัสดิพานิช, 2555) อีกทัง้ ในเด็กเพศหญิง
จะรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองต�ำ่ กว่าเด็กเพศชาย (ชัยวัฒน์
วงศ์อาษา, 2556) ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นจนถึงวัยรุ่น
ตอนกลาง พบว่า เป็นช่วงวัยที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนาคุณค่าในตนเอง (นิดารัตน์ ชูวิเชียร, 2550)
เนื่ อ งจากเป็ น วั ย ที่ เ ริ่ ม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
องค์ประกอบหลักของมโนภาพแห่งตน เป็นระยะ
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เริ่มแรกของการไม่ยอมรับตนเอง เกิดความสับสน
ไม่แน่ใจตนเอง ไม่ไว้วางใจ ซึง่ อาจก่อให้เกิดปัญหา
หรือผลกระทบต่อมโนภาพแห่งตนที่น�ำไปสู่การ
พั ฒ นาความมี คุ ณ ค่ า ในตนเองได้ แ ละจากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่าในช่วงของการพัฒนา
คุณค่าในตนเองนีถ้ า้ เด็กหญิงประสบเหตุการณ์ของ
ความรุนแรง เด็กจะหวาดกลัว คับข้องใจ อับอาย
มีอารมณ์ด้านลบต่างๆ มีความรู้สึกว่าตนเป็นคน
ไร้ค่า ไม่ดี ไม่มีความสามารถ ความรู้สึกนับถือ
ตนเองเสียไป ไม่ยอมรับตนเอง ไม่สามารถรัก
ตนเองได้ ไม่มีความผูกพันที่มั่นคง ไม่ไว้วางใจ
บุ ค คลอื่ น จึ ง เป็ น ผลให้ คุ ณ ค่ า ในตนเองลดลง
(นันทกา สวัสดิพานิช, 2555; Chen, 2004; Finkelhor
& Browne, 1986)
วิธีการส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ของเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรง มีด้วยกันหลายวิธี เช่น
การท�ำกิจกรรมบ�ำบัด (จริยา วัฒนโสภณ, 2554)
การให้ค�ำปรึกษากลุ่ม (นิตยา สินธุ, 2547) การใช้
ศิลปะบ�ำบัด (นิดารัตน์ ชูวิเชียร, 2550) การบ�ำบัด
ทางความคิ ด และพฤติ ก รรม และสั ม พั น ธภาพ
เพื่อการบ�ำบัด (Oflaz, Hatipoglu, &Aydin, 2008)
ซึ่งเป็นการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ผู้วิจัยในฐานะเป็น
พยาบาลวิชาชีพ จึงต้องการที่จะน�ำแนวคิดการ
บ� ำ บั ด ทางการพยาบาลมาประยุ ก ต์ ใ นการดู แ ล
ส่ ง เสริ ม เด็ ก ที่ ถู ก กระท� ำ รุ น แรงให้ มี ค วามรู ้ สึ ก
คุณค่าในตนเองสูงขึ้นโดยให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง
ทางด้ า นอารมณ์ แ ละจิ ต ใจ มี ก ารแสดงออก
ในลักษณะของการไม่เชือ่ ถือไว้วางใจบุคคลใกล้ตวั
หรือบุคคลรอบข้าง กลัวหรือวิตกกังวลต่อการเข้า
สังคม มีความยากล�ำบากในการสร้างสัมพันธภาพ
กับเพื่อนและบุคคลอื่น (Berenson & Anderson,
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2006) มองเห็นคุณค่าในตนเองลดลง โดยผู้วิจัย
ได้น�ำแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาล คือ ทฤษฎี
สั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คลของเพลบพลาว
(Peplau) มาประยุกต์ใช้ในการบ�ำบัดช่วยเหลือ
เด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรงโดยพยาบาลจะใช้ตนเอง
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบ� ำ บั ด รั ก ษา อาศั ย เทคนิ ค
การสื่อสาร การสังเกต การบันทึก อย่างเหมาะสม
ในระหว่างการสร้างสัมพันธภาพ จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า มีการน�ำทฤษฎีสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลของเพลบพลาวมาใช้ในการบ�ำบัด
รักษาผูป้ ว่ ยทีป่ ระสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหา
ทางด้านอารมณ์และจิตใจ ดังเช่น การศึกษาของ
บีเบอร์ และชาร์ลี (Beeber& Charlie, 1998) ได้
ท�ำการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้าเพศหญิงอายุ
ระหว่าง 18-35 ปี จ�ำนวน 33 ราย โดยจัดรูปแบบ
โปรแกรมการช่ ว ยเหลื อ ที่ พั ฒ นามาจากทฤษฎี
สัมพันธภาพของเพลบพลาว ผลการศึกษา พบว่า ผูท้ ี่
ได้รบั โปรแกรมสัมพันธภาพตามทฤษฎีเพลบพลาว
มี อ าการซึ ม เศร้ า ลดลงและความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า
ในตนเองเพิม่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั พบว่า สัมพันธภาพ
เพื่ อ การบ� ำ บั ด ของเพลบพลาวยั ง ช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ย
ที่ประสบปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ สามารถลด
ภาวะเครียด ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า
อีกทัง้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ กี บั บุคคล
อื่น ช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Oflaz,
Hatipoglu, & Aydin, 2008)			
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าถ้าได้มีการน�ำแนวคิดทฤษฎี
สั ม พั น ธภาพระหว่ า งบุ ค คลของเพลบพลาว
(Peplau) ศึกษากับเด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรง
จะเหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างมาก สามารถ
ช่วยเหลือเด็กหญิงได้อย่างชัดเจน ตรงกับลักษณะ
และสภาพปัญหา อีกทัง้ ช่วยให้เด็กมีความไว้วางใจ
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พยาบาล กล้าเปิดเผยข้อมูล เกิดการรับรู้เข้าใจ
ในสถานการณ์ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี
ประสบการณ์และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ดี
เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิด ทัศนคติที่มี
ต่อตนเองและบุคคลอืน่ ทัง้ ยังสามารถพึง่ พาตนเอง
เกิดการยอมรับตนเองและเป็นทีย่ อมรับของบุคคล
รอบข้าง น�ำไปสู่ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่
สูงขึ้นและยังสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการช่วยเหลือทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้
โดยสรุปความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองลดลง
ในเด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงในสถานแรกรับ
เด็กหญิง เขตภาคกลางเป็นปัญหาที่มีอยู่จริง การ
ทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมายังชี้ให้เห็นว่าเป็น
ปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยโปรแกรม
การบ�ำบัดที่จะใช้ในการช่วยเหลือควรได้รับการ
ออกแบบให้เหมาะสมกับสาเหตุของปัญหาและ
บริบทที่จะใช้ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
วิธีการช่วยเหลือเด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงนี้
ยั ง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า โปรแกรมสั ม พั น ธภาพเพื่ อ การ
บ� ำ บั ด สามารถเสริ ม สร้ า งความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า
ในตนเองได้ โดยทุกกิจกรรมจะมีการฝึกทักษะ
และการบ้าน อย่างไรก็ตามการศึกษาประสิทธิผล
ของโปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดทั้งหมด
เป็นการศึกษาในต่างประเทศ จึงยังไม่ชัดเจนว่า
โปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดที่ออกแบบ
กิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้สึก
มี คุ ณ ค่ า ในตนเองจะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการ
เสริมสร้างความมีคุณค่าในตนเองได้เช่นเดียวกับ
ในต่างประเทศหรือไม่
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ตนเองของเด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัด
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า
ในตนเองของเด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงระหว่าง
กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัด
และกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ พัฒนา
มาจากแนวคิ ด สั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบ� ำ บั ด ของ
เพลบพลาว (Peplau, 1952) ซึ่งแนวคิดดังกล่าว
ถือเป็นรากฐานการพยาบาลด้านจิตเวช (Hargrove,
Johnson, Lenhart, & Lucas, 2008) ที่ เ น้ น
กระบวนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างพยาบาล
และเด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความเปราะบางทางด้านอารมณ์จิตใจ และรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองต�่ำ โดยพยาบาลใช้ตนเองเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการบ� ำ บั ด รั ก ษา อาศั ย เทคนิ ค การ
สื่อสาร การสังเกต การบันทึก เป็นกระบวนการ
ทีช่ ว่ ยให้เด็กหญิงเกิดความเชือ่ ถือ ไว้วางใจพยาบาล
สร้างความรู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัย มีความเชื่อมั่น
ว่ า พยาบาลจะเป็ น ผู ้ ท่ี ใ ห้ ก ารดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
ตนเองได้ (แสงเทียน ธรรมลิขิตกุล, 2550) โดย
กระบวนการสั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบ� ำ บั ด ของ
เพลบพลาว (Peplau, 1952) ประกอบด้วย 4 ระยะ
คือ ระยะเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพ (orientation
phase) ระยะระบุปัญหา (identification phase)
ระยะด�ำเนินการแก้ปัญหา (exploitation phase)
และระยะสิ้นสุดสัมพันธภาพ (resolution phase)
โดยผู้วิจัยได้น�ำกระบวนการสัมพันธภาพเพื่อการ
วัตถุประสงค์การวิจัย
บ�ำบัดทั้ง 4 ระยะ มาใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อ
1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกมีคุณค่าใน ส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กหญิง
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ที่ถูกกระท�ำรุนแรง
ในระยะที่ 1 เริม่ ต้นสร้างสัมพันธภาพ ผูว้ จิ ยั
และเด็ ก หญิ ง พบกั น ครั้ ง แรกในลั ก ษณะของ
คนแปลกหน้า ในระยะนี้ผู้วิจัยจะท�ำความรู้จัก
คุน้ เคย พร้อมทัง้ ใช้เทคนิคการสือ่ สารเพือ่ การบ�ำบัด
เช่น เทคนิคการรู้จักจ�ำได้ (giving information)
เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยรู้จักเขา โดยการ
เรียกชือ่ เขาได้ถกู ต้อง เทคนิคการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
เป็นข้อเท็จจริงเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เช่น
อธิ บ ายให้ เ ด็ ก หญิ ง เข้ า ใจว่ า การเข้ า ร่ ว มกลุ ่ ม
กิจกรรมบ�ำบัดจะท�ำให้มสี มั พันธภาพทีด่ ี ปรับตัวได้
และรู้สึกมีคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น เป็นต้น รวมทั้ง
ใช้การสังเกตอย่างละเอียดและรับฟังให้มากที่สุด
ด้วยท่าทีทเี่ ป็นมิตร แสดงการเอาใจใส่ การยอมรับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท�ำให้เกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจ
และศรัทธาในผู้วิจัย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้าง
สั ม พั น ธภาพในระยะต่ อ ไป เมื่ อ สั ม พั น ธภาพ
ก้าวหน้าเข้าสู่ระยะที่ 2 คือระบุปัญหา เป็นระยะ
ของการส� ำ รวจปั ญ หา และรั บ รู ้ ป ั ญ หา ความ
ต้องการพร้อมทัง้ หาแนวทางจัดการปัญหาร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยและเด็กหญิง โดยผู้วิจัยจะให้การ
ช่วยเหลือเด็กหญิงได้ระบายอารมณ์ ความรู้สึก
และส� ำ รวจปั ญ หาที่ ม ารบกวนจิ ต ใจหลั ง จากที่
ถูกกระท�ำรุนแรง และสะท้อนวิเคราะห์ สภาพ
อารมณ์ ความรู้สึกต่อตนเองรวมไปถึงความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเองเป็นอย่างไร ตลอดทั้งการท�ำ
ความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น เรียงล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหาและสามารถระบุทางเลือกในการจัดการ
กับปัญหาได้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กหญิงสามารถเผชิญ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตด้วยจิตใจ
ที่เข้มแข็งมั่นคง จัดการและสามารถหลีกเลี่ยง
ความรุ น แรงของปั ญ หาได้ มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
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ไม่พงึ่ พาใคร โดยผูว้ จิ ยั จะใช้เทคนิคทีช่ ว่ ยให้เด็กหญิง
ได้พูดระระบายความรู้สึก อธิบายความคิดความ
เข้าใจ เช่น เทคนิคการบอกกล่าวสิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั สังเกตเห็น
(sharing observation) เทคนิคการใช้ค�ำพูดใน
ประโยคปลายเปิด (using broad opening statement)
เพื่อให้พูดหรือตอบค�ำถามอย่างกว้างๆ เป็นต้น
เมื่อผู้วิจัยและเด็กหญิงเข้าใจปัญหาตรงกัน
สัมพันธภาพจะก้าวไปสู่ระยะที่ 3 คือด�ำเนินการ
แก้ปัญหา เป็นระยะที่ผู้วิจัยจะท�ำหน้าที่เป็นผู้ให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและส่งเสริมช่วยเหลือให้เด็กหญิง
ทีถ่ กู กระท�ำรุนแรงเข้าใจ เรียนรูส้ ถานการณ์ปญ
ั หา
และจัดการกับปัญหา เด็กจะรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งของบรรยากาศและรับรู้ถึงคุณค่าของ
สัมพันธภาพ โดยผู้วิจัยจะใช้เทคนิคในการสื่อสาร
เช่น การฟัง การสังเกต ท�ำความเข้าใจยอมรับและ
แปลความหมายและน�ำเทคนิคเหล่านั้นมาใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เด็กหญิงเกิดการ
ค้นพบความสามารถตนเอง ตระหนักถึงความ
ส� ำ คั ญ และการยอมรั บ จากบุ ค คลในครอบครั ว
น� ำ ประสบการณ์ เ ชิ ง บวกมาปรั บ ใช้ เกิ ด ความ
ชื่นชมและพึงพอใจในตนเอง อีกทั้งเกิดการเรียนรู้
ตนเองในอุ ด มคติ แ ละตนเองตามสภาพความ
เป็นจริง สามารถยอมรับตนเองตามสภาพความ
เป็นจริงในปัจจุบนั เพราะผูท้ สี่ ามารถยอมรับตนเอง
ได้จะเป็นผู้ที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง (ชัยวัฒน์
วงศ์อาษา, 2556) เมื่อสัมพันธภาพด�ำเนินมาถึง
ระยะที่ 4 ซึ่งถือเป็นระยะสุดท้ายของการสร้าง
สัมพันธภาพเพือ่ การบ�ำบัด ในระยะนีเ้ ด็กหญิงทีถ่ กู
กระท�ำรุนแรงจะมีความเข้าใจและเห็นความส�ำคัญ
ของความมีคณ
ุ ค่าในตนเอง ยอมรับและตระหนักชัด
ถึงคุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น สามารถบอกเล่าและ
ดูแลตนเองได้อิสระ โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือ
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จากผู้วิจัย ซึ่งจะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กหญิง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เกิ ด การเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นา มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
1. ประชากรในการศึกษาคือเด็กหญิงวัยรุน่
ความคิดความรู้สึก ทัศนคติในเชิงบวก รับรู้ถึง อายุระหว่าง 13-17 ปีทถี่ กู กระท�ำรุนแรง โดยเข้ารับ
คุณค่าในตนเองเพิม่ ขึน้ เกิดความสมดุลทางอารมณ์ อุปการะในสถานแรกรับเด็กหญิงในเขตภาคกลาง
ถือเป็นความส�ำเร็จของการสร้างสัมพันธภาพเพื่อ ข้อมูลสถิติใน ปี 2556 พบว่ามีจ�ำนวน 294 ราย
การบ�ำบัด (สัมพันธ์ มณีรัตน์, 2546)
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ เด็กหญิง
วัยรุ่นอายุระหว่าง 13-17 ปี ที่ถูกกระท�ำรุนแรง
ค�ำถามการวิจัย
โดยเข้ารับอุปการะในสถานแรกรับเด็กหญิงเขต
1. ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองของเด็กหญิง ภาคกลาง จ�ำนวน 2 แห่ง ท�ำการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ ถู ก กระท� ำ รุ น แรงก่ อ นและหลั ง การสร้ า ง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random
สัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดแตกต่างกันหรือไม่
sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 60 ราย เป็น
2. ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองของเด็กหญิง กลุ ่ ม ทดลอง 30 รายและกลุ ่ ม ควบคุ ม 30 ราย
ที่ ถู ก กระท� ำ รุ น แรงในกลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า ง โดยก�ำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
สัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดจะมีความแตกต่างกับ 1. เกณฑ์ในการคัดเข้า ได้แก่ 1) สามารถสือ่ สารด้วย
กลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติหรือไม่
ภาษาไทยได้ 2) มีความสมัครใจและยินดีให้ความ
ร่วมมือในการวิจัย3) มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
สมมติฐานการวิจัย
สามารถรับรู้ วันเวลา และสถานที่ได้ดี และ4) มี
1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าใน ระยะเวลาพักอาศัยในสถานแรกรับโดยอยู่ในช่วง
ตนเองของเด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงที่ได้รับ พ้นระยะวิกฤต2. เกณฑ์ในการคัดออก ได้แก่ มี
โปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดสูงกว่าก่อน ประวั ติ ก ารเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคทางจิ ต เวชหรื อ
เข้าร่วมโปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัด
มีความผิดปกติทางสมอง ไม่สามารถเรียนรูไ้ ด้ และ
2. ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึก 3. เกณฑ์ในการยุติการศึกษาวิจัย ได้แก่ 1) แสดง
มีคุณค่าในตนเองของเด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรง ความจ�ำนงขอออกจากโครงการวิจยั 2) ไม่สามารถ
ก่อนและหลังได้รบั โปรแกรม ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั เข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทุกครั้งและ 3) ย้ายบ้าน
โปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดและกลุ่มที่ หรือย้ายออกจากสถานแรกรับเด็กหญิง
ได้รับการดูแลตามปกติแตกต่างกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ชุดที่ 1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasi ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง
experimental research) ชนิด 2 กลุ่ม วัดก่อนและ โดยผู้วิจัยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมและ
หลั ง การทดลอง (two group pretest-posttest งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ
design)
อายุ ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม สถานภาพ
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สมรสของบิ ด ามารดา สั ม พั น ธภาพภายใน
ครอบครั ว และบุ ค คลที่ มี ค วามสนิ ท มากที่ สุ ด
2) แบบวั ด ความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเองของ
โรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 1965)โดยแบบวัดชุดนี้
พักตร์วิไล ศรีแสง (2546) ได้ใช้เทคนิคการแปล
ย้อนกลับ (back -translation) และได้รับอนุญาต
ให้ใช้เพื่อการศึกษาวิจัยได้ แบบวัดประกอบด้วย
ข้อความที่มีความหมายทางบวก จ�ำนวน 5 ข้อและ
ข้ อ ความที่ มี ค วามหมายทางลบ จ� ำ นวน 5 ข้ อ
โดยลักษณะค�ำตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
4 ระดับ โดยการศึกษานี้ ผูว้ จิ ยั น�ำแบบวัดความรูส้ กึ
มีคุณค่าในตนเองไปทดลองใช้กับเด็กที่ถูกกระท�ำ
รุ น แรงที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 30 ราย ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัด
สระบุรี และได้มาท�ำการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น
โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค รอนบาคแอลฟา
(cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ .86
ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย
คือ โปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัด ผู้วิจัย
สร้างขึน้ โดยศึกษาต�ำรา เอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การสร้ า งสั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบ� ำ บั ด ตาม
แนวคิดทฤษฎีของ เพลบพลาว การให้ค�ำปรึกษา
และแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า
ในตนเองของเด็กที่ถูกกระท�ำรุนแรง โดยผู้วิจัย
พัฒนาขึน้ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ด้วยกระบวนการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)
จากผูท้ รงคุณวุฒจิ ำ� นวน 3 ท่าน และน�ำไปทดลองใช้
(try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 10 ราย
โปรแกรมสัมพันธภาพ ประกอบด้วย 8 กิจกรรม คือ
กิจกรรม ครั้งที่ 1 สร้างสัมพันธภาพ ผู้วิจัย

_17-1(047-063)4.indd 54

แนะน�ำตนเอง ชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายและประโยชน์
ทีจ่ ะได้รบั จากการเข้าร่วมโปรแกรมและให้เด็กหญิง
แนะน�ำตนเองผ่านทางภาพวาดที่สะท้อนความ
เป็นตัวตน
กิจกรรม ครั้งที่ 2 นี่คือปัญหา ให้เด็กหญิง
ได้ระบายอารมณ์ ความรู้สึก ความทุกข์ใจ ความมี
คุ ณ ค่ า และส� ำ รวจความรู ้ สึ ก ที่ เ ป็ น ปั ญ หา โดย
ผู ้ วิ จั ย และเด็ ก หญิ ง จะท� ำ ความเข้ า ใจปั ญ หาให้
ตรงกัน เรียบเรียง ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา
และวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กิจกรรม ครั้งที่ 3 รู้จักตนเอง ให้เด็กหญิง
เรียนรู้ตนเองในอุดมคติ และตนเองตามสภาพ
ที่เป็นจริงในเป็นปัจจุบัน เกิดการตระหนักชัดใน
ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง สามารถยอมรับตนเอง
โดยการมองผ่านภาพดอกไม้
กิจกรรมครัง้ ที่4มองอย่างภาคภูมิให้เด็กหญิง
ดู วี ดี ทั ศ น์ ที่ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ในตนเอง และน� ำ
เรือ่ งราวความภาคภูมใิ จของตนมาร่วมแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
กิ จ กรรม ครั้ ง ที่ 5 เปลี่ ย นแปลงจาก
ประสบการณ์ ฝึกทักษะการรับรู้ต่อตนเองจาก
บุคคลอื่นในเชิงบวก และฝึกการปรับเปลี่ยนการ
รับรู้ตนเองเพื่อเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
กิ จ กรรม ครั้ ง ที่ 6 วั น แห่ ง ความส� ำ เร็ จ
ดูวีดีทัศน์ความส�ำเร็จ และฝึกวางแผนเป้าหมาย
ในชีวิต สิ่งที่อยากเป็น เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในศักยภาพของตนอันน�ำไปสู่การรับรู้ความรู้สึก
มีคุณค่าในตนเอง
กิจกรรม ครัง้ ที่ 7 คนส�ำคัญ เรียนรูแ้ ละเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว
กิจกรรม ครั้งที่ 8 ก่อนจากกันขอสัญญา

11/23/60 BE 2:19 PM

ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

การด�ำเนินการวิจัยและการเก็บข้อมูล
ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน โดยประกอบด้วย
ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ
		 1.1 ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือขอรับการพิจารณา
จากคณะอนุ ก รรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในคน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
และเมื่อโครงการได้รับการรับรอง ผู้วิจัยจึงท�ำ
หนั ง สื อ เพื่ อ ขอทดลองใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในสถาน
สงเคราะห์เด็กหญิง จังหวัดสระบุรี จ�ำนวน 30 ราย
		 1.2 ด�ำเนินการคัดเลือกสถานแรกรับ
เด็กหญิงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อให้สถานแรกรับ
เด็กหญิงมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด คือ เป็น
สถานแรกรับที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ มีการดูแลช่วยเหลือ
เด็กหญิงในลักษณะเดียวกัน คือ เป็นเด็กหญิงที่ถูก
กระท�ำรุนแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เพศ และการ
ปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง มีระยะเวลาเฉลี่ยในการ
พักอาศัยอยู่ในสถานแรกรับ ประมาณ 4-7 เดือน
มี ก ารจั ด รู ป แบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ในลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกัน แต่ทั้ง 2 แห่ง ยังไม่มีการจัดรูปแบบ
โปรแกรมส่ง เสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
จากนั้นจึงท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ด้วยการ
จับฉลากเลือกสถานแรกรับ ครั้งที่ 1 เป็นกลุ่ม
ทดลอง และสถานแรกรับ ครัง้ ที่ 2 เป็นกลุม่ ควบคุม
แล้วจึงท�ำหนังสือเพื่อขออนุญาตใช้สถานที่และ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และเมื่ อ ได้ รั บ การอนุ ญ าต
ผู้วิจัยจึงเข้าไปด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1.3 ผู้วิจัยท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ตามเกณฑ์ คั ด เข้ า และจึ ง ด� ำ เนิ น การสุ ่ ม กลุ ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย จนได้กลุ่มทดลอง 30 ราย และ
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กลุ่มควบคุม 30 ราย พร้อมทั้งด�ำเนินการขอความ
ยินยอมในการเป็นกลุ่มตัวอย่างของเด็กและผู้ดูแล
ตามกฎหมาย และในการศึกษาครัง้ นี้ มีผชู้ ว่ ยผูว้ จิ ยั
จ�ำนวน 2 ราย ผู้ช่วยวิจัยได้รับการเตรียมจากผู้วิจัย
ในการเก็ บ ข้ อ มู ล และช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวก
ในการท�ำกลุ่ม
2. ขั้นด�ำเนินการวิจัย
		 2.1 กลุ่มทดลอง
			 2.1.1 ผูว้ จิ ยั เข้าพบกับกลุม่ ตัวอย่าง
และผูอ้ ำ� นวยการสถานแรกรับ เพือ่ แนะน�ำตัว และ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งให้สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยด้วยตนเอง โดยไม่มี
การบังคับและจะต้องมีการลงนามในใบยินยอม
เข้าร่วมวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษรผู้วิจัยด�ำเนินการ
ขออนุ ญ าตลงนามใบยิ น ยอมจากผู ้ อ� ำ นวยการ
สถานแรกรับ โดยผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลักต้อง
ลงนามอนุ ญ าต ถ้ า ผู ้ ป กครองหรื อ ผู ้ ดู แ ลหลั ก
ไม่อนุญาตผู้วิจัยจะไม่น�ำมาเข้าร่วมโครงการวิจัย
			 2.1.2 ผู ้ ช ่ ว ยวิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ก่ อ น
การทดลอง (pre-test) หลังจากนั้นผู้วิจัยท�ำการ
นัดหมายเพื่อด�ำเนินการวิจัย โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้น
8 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ
2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 8 กิจกรรม และเมื่อเสร็จสิ้น
การทดลอง จะท� ำ การเก็ บ แบบวั ด ความรู ้ สึ ก มี
คุณค่าในตนเองทันที
		 2.2 กลุม่ ควบคุม จ�ำนวน 30 ราย ซึง่ อาศัย
อยู่คนละแห่งกับกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยด�ำเนินการ
ขออนุ ญ าตลงนามใบยิ น ยอมจากผู ้ อ� ำ นวยการ
สถานแรกรั บ และเข้ า ไปด� ำ เนิ น การขอความ
ยินยอมเก็บข้อมูลกับกลุ่มควบคุมและให้ลงนาม
ในใบยินยอมก่อนเข้าร่วมการวิจัย หลังจากนั้น
จึงให้ท�ำการตอบแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และ
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ท�ำแบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองครั้งแรก
ก่อนการทดลอง (pre-test) และจึงนัดหมายการ
เข้ามาพบหลังการด�ำเนินโปรแกรมในกลุม่ ทดลอง
เสร็จสิน้ เพือ่ ท�ำแบบวัดความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
(post-test) อีกครั้ง
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการท�ำวิจัยในมนุษย์ โดย
ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3 ผู้วิจัย
ตระหนักถึงสิทธิและเคารพในความเป็นบุคคลของ
กลุม่ ตัวอย่าง การป้องกันผลเสียและปัญหาทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ กับกลุม่ ตัวอย่าง ชีแ้ จงข้อมูลในการวิจยั และ
เน้นชัดถึงการรักษาความลับ ซึ่งในการรวบรวม
ข้อมูลไม่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่ของผู้ให้ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ใน
ภาพรวมและข้อมูลทีไ่ ด้จะใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เท่านั้นภายหลังเสร็จสิ้นการด�ำเนินโครงการวิจัย

ผูว้ จิ ยั มีความประสงค์จะน�ำโปรแกรมสัมพันธภาพ
เพื่อการบ�ำบัดไปใช้ในกลุ่มควบคุม แต่เนื่องด้วย
กลุ่มควบคุมไม่สะดวกในการเข้าร่วมโปรแกรม
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ การหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และทดสอบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคล
และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
ในตนเองโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test)
และสถิติ t-testก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวน 60 ราย ส่วนใหญ่
มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปที่ เ หมื อ นหรื อ คล้ า ยคลึ ง กั น
ยกเว้นในด้านของบุคคลที่มีความสนิทมากที่สุด
พบว่า มีความแตกต่างกัน (ตารางที่ 1 และ 2)

ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป จ�ำแนกตามระดับการศึกษา สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา และสัมพันธภาพภายในครอบครัว (n = 60)
ข้อมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช
ปวส
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กลุ่มทดลอง (n = 30)
จ�ำนวน
ร้อยละ
0
7
19
4
0
0

0.0
23.3
63.3
13.3
0.0
0.0

กลุ่มควบคุม (n = 30)
จ�ำนวน
ร้อยละ
4
6
14
4
1
1

13.3
20.0
46.6
13.3
3.3
3.3

χ²
6.83ns
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
เสียชีวิต
สัมพันธภาพภายในครอบครัว
อยู่ด้วยกันอย่าง-ราบรื่น
ทะเลาะกันบ้าง
ทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ทะเลาะพร้อมกับ-การใช้ก�ำลัง
อื่นๆ
บุคคลที่มีความสนิทมากที่สุด
มี
ไม่มี
Ns = non significant, ***p <.001

กลุ่มทดลอง (n = 30)
จ�ำนวน
ร้อยละ

กลุ่มควบคุม (n = 30)
จ�ำนวน
ร้อยละ

χ²

10
4
5
11

33.3
13.3
16.6
36.6

11
9
5
5

36.6
30
16.6
16.6

4.22ns

18
8
0
3
1

60
26.6
0.00
10
3.3

9
11
2
5
3

30
36.6
6.66
16.6
10

6.97ns

30
0

100
0.0

19
11

63.3
36.6

13.46***

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของข้อมูลทัว่ ไป จ�ำแนกตามอายุ และเกรดเฉลีย่
สะสม (n = 60)
ข้อมูลทั่วไป
อายุ (พิสัย 13-17 ปี)
อายุเฉลี่ย
เกรดเฉลี่ยสะสม (พิสัย 0.00-4.00)
เกรดเฉลี่ยสะสม
ns = non significant

กลุ่มทดลอง (n = 30)
M
SD

กลุ่มควบคุม (n = 30)
M
SD

15.73

1.11

15.30

1.44

1.30ns

2.91

.52

2.61

.81

1.69ns

t

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าใน เข้าร่วมโปรแกรมสัมพันธภาพเพือ่ การบ�ำบัด อย่าง
ตนเองของเด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงที่ได้รับ มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3)
โปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดสูงกว่าก่อน
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองของเด็กหญิงทีถ่ กู กระท�ำรุนแรงก่อน
และหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง (n = 30)
กลุ่มทดลอง (n=30)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
**p <.01

M
29.73
33.60

3. ผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึก
มีคณ
ุ ค่าในตนเอง ก่อนและหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลังการ
ทดลองกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพเพื่อ

SD
4.63
2.98

t
3.58**

การบ�ำบัดมีผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึก
มีคณ
ุ ค่าในตนเองแตกต่างจากกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การดูแล
ตามปกติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4)
			

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองก่อนหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (n = 60)
ตัวแปร
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
***p <.001

กลุ่มทดลอง (n = 30)
M
SD
29.73
4.63
33.60
2.98
3.87

การอภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าภายหลังที่เด็กหญิง
ที่ถูกกระท�ำรุนแรงได้รับโปรแกรมสัมพันธภาพ
เพือ่ การบ�ำบัดมีความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองสูงกว่า
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและแตกต่างกับกลุ่มที่
ได้รับการดูแลตามปกติทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า
โปรแกรมสัมพันธภาพเพือ่ การบ�ำบัด เป็นโปรแกรม
ที่สามารถเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองได้ ซึ่ง
ก่อนการทดลองกลุม่ ทีไ่ ด้รบั โปรแกรมสัมพันธภาพ
เพื่อการบ�ำบัดกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติ
มี ค ่ า เฉลี่ ย คะแนนความรู ้ สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในตนเอง
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเด็กหญิงที่ถูก
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กลุ่มควบคุม (n = 30)
M
SD
24.30
5.80
27.03
5.22
2.73

t
5.97***

กระท�ำรุนแรงในทั้งสองกลุ่ม ยังคงมีความรู้สึก
ในทางลบต่อตนเอง ต่อสังคมรอบตัว เด็กหญิง
จะมีการตัดสินคุณค่าของตนเองแตกต่างไปจาก
เด็ ก คนอื่ น รู ้ สึ ก ว่ า ตนเองไม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
ครอบครัวหรือสังคม เกิดความรู้สึกผิด ไม่แน่ใจ
มีความสับสนไม่เข้าใจหรือยอมรับตนเอง ส่งผลให้
มองภาพลักษณ์ตนเองในทางลบ และน�ำมาซึ่ง
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่ลดลง (Finkelhor &
Browne, 1986) ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ
โรเซนเบิร์ก (Rosenberg, 1965) ที่อธิบายว่า ความ
รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง เป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่า
ของตนเองจากความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองทั้ง
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ในเรือ่ งของการประสบความส�ำเร็จ ความล้มเหลว
การปฏิเสธตนเอง การยอมรับตนเอง การพึง่ พาตนเอง
ตลอดจนการได้รับการยอมรับจากครอบครัวและ
สังคม (Rosenberg, 1965)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� โปรแกรมสัมพันธภาพ
เพื่อการบ�ำบัด ที่มีการพัฒนาและประยุกต์ตาม
แนวคิดการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดของ
เพลบพลาว (Peplau, 1952) มาใช้ในกลุ่มเด็กหญิง
ที่ถูกกระท�ำรุนแรง โดยผู้วิจัยใช้บทบาทของการ
เป็นพยาบาลจิตเวชที่ได้รับการฝึกฝนและมีความ
เชี่ ย วชาญ มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การสื่ อ สารเพื่ อ การ
บ�ำบัด ทั้งนี้เพื่อให้เด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงได้
มีการระบายอารมณ์ความรู้สึกที่คับข้องใจ เกิด
ความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและ
ผู้อื่น รับรู้และเข้าใจในปัญหาสามารถจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีการกล้าแสดงออกที่มากขึ้น
อี ก ทั้ ง ยั ง ตระหนั ก ถึ ง ความสามารถของตนเอง
สามารถน�ำประสบการณ์เชิงบวกมาปรับใช้ เกิดการ
ชืน่ ชม เชือ่ มัน่ และยอมรับตนเอง ท�ำให้ความรูส้ กึ มี
คุณค่าในตนเองเพิ่มขึ้น โดยรูปแบบของโปรแกรม
สั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบ� ำ บั ด จะประกอบไปด้ ว ย
ระยะในการบ�ำบัด 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพ โดยการ
ท�ำความรูจ้ กั คุน้ เคย พร้อมทัง้ ใช้เทคนิคการสือ่ สาร
เพื่อการบ�ำบัด เช่น การเรียกชื่อเล่น การอธิบาย
วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเข้าร่วมวิจัย
เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังให้เด็กหญิงแนะน�ำ
ตนเองผ่ า นทางการวาดภาพระบายสี ซึ่ ง เป็ น
กิ จ กรรมที่ ช ่ ว ยกระตุ ้ น ความสนใจและท� ำ ให้
เด็กหญิงรูส้ กึ ผ่อนคลาย น�ำไปสูก่ ารไว้วางใจในการ
ระบายความรู ้ สึ ก ระหว่ า งกิ จ รรมมี ก ารชื่ น ชม
ปรบมื อ ให้ ก� ำ ลั ง ใจ เป็ น การแสดงออกถึ ง การ
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ยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความสนิทสนม เชื่อถือ
ไว้วางใจทั้งต่อผู้วิจัยและต่อเพื่อนสมาชิก และ
ยั ง เป็ น ผลดี ต ่ อ การสร้ า งสั ม พั น ธภาพในระยะ
ต่อไป (นิดารัตน์ ชูวิเชียร, 2550) ในระยะที่ 2 คือ
ระยะระบุปัญหา ผู้วิจัยให้เด็กหญิงท�ำกิจกรรม
“นี่ คื อ ปั ญ หา” โดยผู ้ วิ จั ย จะให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
เด็กหญิงได้ระบายอารมณ์ ความรู้สึก และส�ำรวจ
ปั ญ หาที่ ม ารบกวนจิ ต ใจหลั ง จากที่ ถู ก กระท� ำ
รุ น แรง และสะท้ อ นวิ เ คราะห์ สภาพอารมณ์
ความรู้สึกต่อตนเองรวมไปถึงความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองเป็นอย่างไร ซึ่งปัญหาที่พบส่วนใหญ่
คือ การรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่เป็นที่ยอมรับ
ของบุคคลรอบข้าง ภายหลังการด�ำเนินกิจกรรม
พบว่ า เด็ ก หญิ ง มี ค วามเข้ า ใจในปั ญ หาของตน
มากขึ้น ค้นหาสาเหตุของปัญหา สามารถระบุ
ทางเลื อ กในการเผชิ ญ และจั ด การกั บ ปั ญ หาได้
อย่างเหมาะสม รับรูว้ า่ ตนเองมีศกั ยภาพทีจ่ ะจัดการ
กับปัญหาได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคง
เมื่อสัมพันธภาพด�ำเนินเข้าสู่ระยะที่ 3 คือ
ระยะด�ำเนินการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นช่วงการพัฒนา
วิธจี ดั การกับปัญหา คือความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
ต�ำ่ ในระยะนี้ ผูว้ จิ ยั จะช่วยจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้
เด็กหญิงเสริมสร้างการตระหนักรูค้ ณ
ุ ค่าในตนเอง
โดยฝึกให้เด็กหญิงค้นพบความสามารถตนเอง รูจ้ กั
และยอมรับตนเองทั้งในอุดมคติและตนเองตาม
สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ดังเช่นในกิจกรรมที่
3 คือ “การรูจ้ กั ตนเอง”ผูว้ จิ ยั ให้เด็กหญิงบอกเล่าถึง
การรับรู้ตัวตนที่เป็นจริง และบอกเล่าถึงตัวตน
ในอุดมคติหรือตัวตนที่ตนเองต้องการ จากนั้นจึง
สอบถามถึงความต้องการและวิธีการปรับเปลี่ยน
ตัวตนทัง้ สอง (ตัวตนในอุดมคติหรือตัวตนทีต่ นเอง
ต้องการ) ให้มคี วามสอดคล้องกัน ซึง่ พบว่าเด็กหญิง

11/23/60 BE 2:19 PM

60

Vol.31 No.2 May - August 2017

แต่ละรายมีความต้องการที่จะให้ตนเองในอุดมคติ
และตนเองตามสภาพความเป็ น จริ ง เป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน และต้องการที่จะท�ำให้ภาพใน
อุดมคติเป็นความจริง เพราะเมื่อหากท�ำส�ำเร็จก็จะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ยอมรับในความ
สามารถ มีความมัน่ ใจในตนเอง ประสบความส�ำเร็จ
รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า (ฉวีวรรณ สัตยธรรม, 2556)
ดังเช่นแนวคิดของโรเจอร์ (Rogers, 1951) ทีอ่ ธิบาย
ว่า การรู้จักและยอมรับตนเองจะท�ำให้มองเห็น
คุณค่าในตนเองและเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
อยู่เสมอ นอกจากนี้ในกิจกรรมที่ 4 คือ “มองอย่าง
ภาคภูมิ” ผู้วิจัยยังส่งเสริมให้เด็กหญิงได้บอกเล่า
และแสดงความสามารถของตนเอง ภายหลังการ
ด�ำเนินกิจกรรม พบว่า เด็กหญิงจ�ำนวนมากมีความ
สามารถที่โดดเด่นกันออกไป เช่น การร้องเพลง
การเล่ น ดนตรี การสวดมนต์ท�ำนองสรภัญ ญะ
เป็นต้น แต่ขณะเดียวก็พบว่าส่วนใหญ่ยังมีความ
เขินอาย ไม่มั่นใจที่จะออกมาแสดงความสามารถ
แต่เมือ่ เพือ่ นสมาชิกช่วยกันปรบมือ ให้กำ� ลังใจเพือ่
แสดงถึงความเชื่อมั่นและยอมรับ เด็กหญิงก็กล้า
ทีจ่ ะออกมาโชว์ความสามารถของตน โดยภายหลัง
เด็กหญิงมีรอยยิ้มและความมั่นใจมากขึ้น เกิดเป็น
ความชื่นชมและพึงพอใจในตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ บรู๊ค (Brooks, 1992) ที่กล่าวว่าการ
สนับสนุนให้กำ� ลังใจต่อกัน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ทางบวก จะท�ำให้บคุ คลเกิดการยอมรับซึง่ กันและกัน
เกิดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง และมองตนเองในเชิงบวก
มากขึ้น
และเมื่ อ สั ม พั น ธภาพด� ำ เนิ น มาถึ ง ระยะ
สุดท้าย คือ ระยะสิ้นสุดสัมพันธภาพ เด็กหญิงจะ
ได้ดำ� เนิน“กิจกรรมครัง้ ที่ 8 ก่อนจากกันขอสัญญา”
ในระยะนีเ้ ด็กหญิงได้รว่ มกันสรุปและทบทวนสิง่ ที่
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ได้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมทีผ่ า่ นมา ซึง่ เด็กหญิง
ประเมินว่าตนเองได้รบั สาระความรูแ้ ละคุณค่าจาก
การเข้าร่วมโปรแกรม ได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น การ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น ฝึกการปรับ
เปลี่ยนทัศนคติในการมองด้านบวก ฝึกทักษะการ
จัดการกับปัญหา และจะน�ำทักษะเหล่านีไ้ ปปรับใช้
เมือ่ พบปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคต นอกจากนี้
เด็กหญิงยังรูส้ กึ สนุกสนาน กล้าแสดงออกมากขึน้
ได้ระบายความทุกข์ รู้สึกสบายใจขึ้น เข้าใจตนเอง
เข้ า ใจครอบครั ว และบุ ค คลอื่ น มากขึ้ น รู ้ สึ ก ว่ า
ตนเองมีความส�ำคัญ มีความสามารถ มีความหวัง
มีเป้าหมายที่ชัดเจน และตนก็จะท�ำให้ได้เหมือน
เป้าหมายที่วางแผนไว้ เพื่อให้ตนเองนั้นมีคุณค่า
ไม่ต่างจากบุคคลอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมสัมพันธภาพเพือ่ การบ�ำบัด
ของ เทอเรย์ มาร์ซอฟ ดรักเกอร์ และสตริคแลนด์
(Tourey, Martsolf, Draucker, & Strickland, 2008)
ที่ท�ำการศึกษาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
ทางเพศ ด้วยกระบวนการสร้างสัมพันธภาพตาม
แนวคิดทฤษฎีเพลบพลาว ผลการศึกษา พบว่า เหยือ่
ของความรุนแรงเข้าใจถึงปัญหา สามารถฟืน้ ตัวจาก
ความรุนแรงได้เร็ว และสามารถทีเ่ ติบโตและเรียนรู้
การช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ นอกจากนี้ยังพบว่า
สั ม พั น ธภาพเพื่ อ การบ� ำ บั ด ของเพลบพลาวยั ง
ช่วยให้ผปู้ ว่ ยทีป่ ระสบปัญหาทางจิตใจและอารมณ์
สามารถลดภาวะเครียด ความวิตกกังวล และภาวะ
ซึมเศร้า อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคคลอืน่ ช่วยให้ผทู้ ปี่ ระสบปัญหามีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น (Oflaz, Hatipoglu, & Aydin, 2008)
จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า โปรแกรม
สัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดทั้ง 4 ระยะ คือ ระยะ
เริม่ ต้น ระยะระบุปญ
ั หา ระยะด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา
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และระยะสิ้นสุดสัมพันธภาพ ท�ำให้เด็กหญิงที่ถูก
กระท�ำรุนแรงเกิดความไว้วางใจและสัมพันธภาพ
ที่ ดี กั บ บุ ค คลอื่ น มี ก ารกล้ า แสดงออก เปิ ด เผย
ตนเอง รับรูป้ ญ
ั หาและมีแนวทางจัดการกับปัญหา
มีการยอมรับตนเองตามความเป็นจริง มองเห็น
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในครอบครั ว เกิ ด ความเข้ า ใจ
ยอมรับในครอบครัวของตนเอง ปรับเปลี่ยนความ
รู ้ สึ ก ในเชิ ง ลบให้ เ ป็ น ความรู ้ สึ ก เชิ ง บวก รู ้ สึ ก
ตนเองมีความส�ำคัญ มีความหวัง รู้สึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง ส่งผลให้เด็กหญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรง
เกิดการยอมรับนับถือตนเอง ได้รบั การยอมรับจาก
กลุ่มเพื่อน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในสังคม ดังนั้น
เด็ ก หญิ ง ที่ ถู ก กระท� ำ รุ น แรงที่ ไ ด้ รั บ โปรแกรม
สัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดจึงมีความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองเพิ่ ม ขึ้ น ภายหลั ง การด� ำ เนิ น กิ จ กรรม
เสร็จสิ้นลง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้
การใช้สัมพันธภาพเพื่อการบ�ำบัดจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีความรู้ ความช�ำนาญในการสื่อสารเพื่อ
การบ�ำบัด ดังนั้นผู้จะน�ำโปรแกรมสัมพันธภาพ
เพื่อการบ�ำบัดไปใช้ ควรได้รับการฝึกฝน เพื่อให้
เกิดความรูแ้ ละทักษะทีด่ ที จี่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูร้ บั
การบ�ำบัด
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการน�ำโปรแกรมสัมพันธภาพ
เพื่อการบ�ำบัดไปใช้กับกลุ่มเด็กหญิงอื่นๆ ที่รู้สึกมี
คุณค่าในตนเองต�่ำ เช่น กลุ่มเร่รอน กลุ่มที่ปัญหา
ซึมเศร้า มีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย เป็นต้น
		 2.2 ปัญหาความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเองต�ำ่
ยังสามารถพบได้ในเด็กเพศชาย จึงควรมีการน�ำ

_17-1(047-063)4.indd 61

61

โปรแกรมไปใช้ในกลุ่มเด็กเพศชายเพื่อเพิ่มความ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เช่น ถูกกระท�ำรุนแรงใน
สถานพินิจ เป็นต้น
		 2.3 ควรท� ำ การติ ด ตามผลหลั ง การ
ทดลอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเด็กหญิงยังคง
มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในระดับสูง และ
สามารถน�ำความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้รบั จากโปรแกรม
ไปใช้ได้แม้เวลาผ่านไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ ครอบครัว
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละเด็ ก หญิ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในสถาน
แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร สถานคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ และสถานสงเคราะห์
เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ตลอดจนทุนสนับสนุน
การวิ จั ย ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้งานวิจัยนี้เกิดประโยชน์และส�ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
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